
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GOŚCIESZYNIE

w roku szkolnym 2018/2019

1. EFEKTYWNE NAUCZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI ZAWARTYCH W 
PODSTAWIE PROGRAMOWEJ I STANDARDACH EDUKACYJNYCH: 

DZIAŁANIA WYKONAWCY
TERMIN

REALIZACJI 

Stworzenie szkolnego zestawu programów 
SZP. 

Nauczyciele ( po uchwaleniu 
przez RP i RR). 

Do 31.III 

Przygotowanie klasowych zestawów 
programów. Charakterystyka programu dla 
uczących w danej klasie - korelacja. 

Nauczyciele uczący w danej 
klasie. Zgromadzenie informacji 
- wychowawca, zespoły 
przedmiotowe. 

10. IX 

Opracowanie rozkładu materiału 
uwzględniającego: cele edukacyjne, treści 
programowe, wymagania edukacyjne, 
realizację ścieżek edukacyjnych. 

Nauczyciele uczący, zespoły 
przedmiotowe. 

10. IX 

WSO i PSO 
Nauczyciele, zespoły 
przedmiotowe. 

10. IX 

2. REALIZACJA ŚCIEŻEK I PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH: 

DZIAŁANIA WYKONAWCY
TERMIN

REALIZACJI

Realizacja ścieżek edukacyjnych: 

 edukacja prozdrowotna 
 edukacja ekologiczna 
 edukacja czytelnicza i medialna 
 edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe 
 wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
 wychowanie do życia w rodzinie 

Realizacja programu: 

 MYŚLIWI DZIECIOM – DZIECI 
ZWIERZĘTOM

 LEPSZA SZKOŁA
 TRZYMAJ FORMĘ
 SZKOŁA PROMUJACA ZALECENIA 

EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z 
RAKIEM

 PCK-GORĄCZKA ZŁOTA

Nauczyciele, 
pedagog. 

Nauczyciele

N-l matematyki

Nauczyciele

cały rok

3. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH: 
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DZIAŁANIA
WYKONAWCY TERMIN

REALIZACJI 

Prowadzenie zajęć 
(angielski): 

 1 godz. – kl. 3-4 
 1 godz. – kl 0
 2 godz. – kl. I
 2 godz. - kl. II 
 2 godz. - kl. III 
 3 godz. – kl IV 
 3 godz. - kl. V
 3 godz. - kl. VI 
 3 godz. - kl. VII
 3 godz. – kl VIII

 3 godz. – kl. IIIG

Nauczyciele języka angielskiego. 
W klasie VII, VIII i III gimnazjum z 
podziałem na grupę zaawansowanych i 
początkujących

cały rok 

Prowadzenie zajęć 
(niemiecki):

 2 godz. kl. VII
 2 godz. kl. VIII
 2 godz. kl. IIIG

Nauczyciel języka niemieckiego. W klasie 
VII, VIII i III gimnazjum z podziałem na 
grupę zaawansowanych i początkujących

cały rok

Współpraca z 
wydawnictwami 

Nauczyciele przedmiotów cały rok 

Dzień wiosny
Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel 
muzyki 

III

4. INNOWACJA PEDAGOGICZNA: 

DZIAŁANIA
WYKONAWCY TERMIN

REALIZACJI 
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Wykorzystanie technik komputerowych 
na lekcjach powtórzeniowych z fizyki

Nauczyciel fizyki cały rok

Cykl rymowanek do ćwiczeń 
logopedycznych

100 ćwiczeń rozszerzających zakres 
pętli fonologicznej

Logopeda cały rok

 Wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w pracy z uczniem z zespołem 
Downa, upośledzonym 
w stopniu znacznym.

 „Pomyśl-działaj” – 
wprowadzenie elementów 
programowanie do edukacji 
formalnej

Anna Berend cały rok

5. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W PRAKTYCE
SZKOLNEJ:

DZIAŁANIA WYKONAWCY TERMIN REALIZACJI

Aktualizacja szkolnej strony www. Nauczyciel informatyki cały rok 

Gazetki wydawane na terenie szkoły Nauczyciele opiekunowie cały rok 

Zajęcia w sieci dla wszystkich uczniów. Nauczyciel informatyki cały rok

Korzystanie z sieci. Nauczyciele Biblioteka według potrzeb

6. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW - ZGODNIE 
Z OCZEKIWANIAMI:

DZIAŁANIA
WYKONAWCY TERMIN

REALIZACJI 

Przeprowadzenie ankiety Opiekun SU IV

Opracowanie harmonogramu zajęć 
pozalekcyjnych. 

Dyrektor VIII-IX 

Wybór z oferty nauczycielskiej. Propozycje nauczycieli IV 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe Pedagog, wychowawcy
cały rok

7. BADANIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA SZKOŁY PRZEZ PORÓWNYWANIE
OSIĄGANYCH EFEKTÓW Z CELAMI:
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KTO BADA CELE SZKOŁY
TERMIN

PODSUMOWANIA
BADANIA

SPOSÓB
BADANIA 

Dyrektor szkoły 

Umiejętność 
posługiwania się 
komputerem przez 
uczniów II  etapu 
edukacyjnego 

kwiecień / maj 
Prezentacje, animacje,
film, grafika komp., 
programowanie 

Dyrektor szkoły 
we współpracy z 
nauczycielami 

Podnoszenie 
efektywności 
nauczania języków

kwiecień 
Turniej klas, projekty,
konkursy 

8. BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW:

KTO BADA
POZIOM

BADANIA
MIEJSCE OPISU

OSIĄGNIĘĆ
TERMIN

NARZĘDZIA 

Nauczyciele kl. I 
Diagnoza poziomu 
kompetencji 
pierwszoklasisty 

Umiejętności 
wynikające z 
podstawy 
programowej dla 
przedszkola i 
szkoły 
podstawowej I 
etapu 
edukacyjnego 

wrzesień 
Test dojrzałości 
szkolnej 

Zespół 
przedmiotowy EW 
dyrektor szkoły 

Czytanie ze 
zrozumieniem w 
kl. II 

Umiejętności 
wynikające z 
podstawy 
programowej 
programów 
realizowanych w 
kl. II

kwiecień
Standaryzowany 
test 

Poziomu 
umiejętności 
ucznia po III klasie 

Podstawa 
programowa, 
standardy 
edukacyjne 

II 
semestr 

Standaryzowany 
test 

Zespół przedmiotów 
humanistycznych, 
zespół przedmiotów 
przyrodniczych

Czytanie ze 
zrozumieniem 
II etap edukacyjny

Umiejętności 
wynikające z 
podstawy 
programowej 

maj     
kl. VII 

Standaryzowany 
test 

Poziomu 
umiejętności 
ucznia w II etapie 
edukacyjnym. 

Podstawa 
programowa, 
standardy 
edukacyjne 

maj 
kl. VII 

Standaryzowany 
test 

4



Nauczyciele 
zespołów 
przedmiotowych

Próbne badanie 
kompetencji 
uczniów klasy VIII
i IIIg

Podstawa 
programowa, 

XI -XII
Standaryzowany 
test

OKE

Badanie 
kompetencji 
uczniów na 
zakończenie nauki 
w gimnazjum

Badanie 
kompetencji 
uczniów na 
zakończenie nauki 
szkole 
podstawowej

Podstawa 
programowa, 

10.04 H
11.04MP
12.04 JO

15.04 JP
16.04 M
17.04 JO

Standaryzowany 
test

9. DIAGNOZOWANIE POTRZEB KLIENTÓW SZKOŁY: 

KTO
DIAGNOZUJE

OBSZAR I ZAKRES
DIAGNOZOWANIA

TERMINY
NARZĘDZIA 

Dyrektor, 
pedagog, 
wychowawcy. 

Badanie oczekiwań rodziców 
dzieci rozpoczynających naukę 
w szkole 

IX  w kl. I Ankieta 

Zbieranie opinii rodziców o 
szkole 

 kwiecień Ankieta 

Opinia uczniów o szkole II 
etapu edukacyjnego 

kwiecień maj 
w kl. VIII

Ankieta 

Badanie oczekiwań nauczycieli 
V-VI Rada 
Pedagogiczna 

Ankieta 

Pedagog, 
psycholog, 
neurologopeda

Zaburzenia rozwojowe dzieci 
oddziału”0”, kl I i II

Cały rok szk.

Obserwacja, wywiad z 
wychowawcami i 
nauczycielami, wstępna 
diagnoza pedagogiczna, 
psychologiczna i 
logopedyczna

Pedagog, 
psycholog, 
neurologopeda

Poziom wiedzy dotyczącej 
organizacji udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole oddziale „0”. Rodzice 
uczniów oddziału „0”, kl. I i II

I semestr
Wywiad, dyskusja, 
prelekcja

Neurologopeda

Zakres wiedzy na temat wad 
zgryzu u dzieci. 
Rodzice uczniów oddziału”0” i 
kl. I

Cały rok 
szkolny

Wywiad, prelekcja, 
pokaz multimedialny
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10. DIAGNOZOWANIE WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY: 

KTO
DIAGNOZUJE

OBSZAR I ZAKRES
DIAGNOZOWANIA

TERMINY UWAGI O
REALIZACJI 

Zespół do spraw 
ewaluacji WSO 

WEWNĄTRZSZKOLNY 
SYSTEM OCENIANIA: 
Bieżące ocenianie i śródroczne 
klasyfikowanie uczniów jest 
zgodne ze skalą i formami 
przyjętymi w WSO 

cały rok 

Zespół
przygotowuje
raport raz w

roku (zapis w
protokole)

Sposób sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów jest 
zgodny z przyjętymi formami w 
WSO znanymi uczniom i ich 
rodzicom 

cały rok 

Ocenianie zachowania uczniów 
oparte jest na zasadach 
ustalonych i zapisanych w WSO, 
znanych uczniom i ich rodzicom 

styczeń, czerwiec 

W szkole ustalone są dla każdego
przedmiotu wymagania 
edukacyjne zapisane w PSO 

wrzesień 

Zespół do spraw 
ewaluacji 
programu 
wychowawczego 

PROGRAM 
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY: Prawa 
dziecka i ucznia są znane, 
akceptowane i przestrzegane 
przez wszystkich. 
Działania psychoedukacyjne, 
podejmowane w celu 
zapobiegania zachowaniom 
ryzykownym uczniów i szkodom
wynikającym z tych problemów 
dla nich samych i w ich 
otoczeniu.

cały rok 

Zespół 
przygotowuje 
raport raz w 
roku (Zapis w 
protokole)

Szkoła zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa fizycznego i 
psychicznego wszystkim 
uczniom 

cały rok 
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Przeciwdziałanie agresji, 
wulgarności i zjawiskom 
patologicznym 

rozstrzyganie 
poważnych 
problemów 
wychowawczych i 
planowanie działań 
zapobiegawczych 

Zespół 
kierowniczy

szkolny system przepływu 
informacji
system wspomagania uczniów ze
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi
system współdziałania szkoły z 
rodzicami
szkolny system hospitacyjny

Do końca 
października

Zespół 
przygotowuje 
raport raz w 
roku (zapis w 
protokole)

Dyrektor 

NADZÓR PEDAGOGICZNY: 
Nauczyciele w swojej pracy 
stosują metody pozwalające na 
efektywne przyswajanie 
umiejętności i wiedzy przez 
uczniów 

cały rok zgodnie z 
harmonogramem 
hospitacji 
(załącznik)

Sprawozdanie  
raz w roku 
VI

Zastosowanie zdobytej wiedzy i 
umiejętności w praktyce 

11. ZORGANIZOWANIE I SYSTEMATYCZNE OBSERWOWANIE JAKOŚCI
PRACY SZKOŁY WG USTALONYCH KRYTERIÓW:

PRZEDMIOT
OBSERWACJI

KRYTERIUM JAKOŚCI

OSOBY
MONITORUJĄCE

UWAGI,
REALIZACJA,

CZĘSTOTLIWOŚĆ
OBSERWACJI 

Częstotliwość 
oceniania 
uczniów, sposób 
sprawdzania 
osiągnięć 

Zgodnie z zapisami 
WSO: 

 1 godz/tydz - min. 2 
oceny, 

 2 godz/tydz - min. 3 
oceny, 

 3 godz/tydz - min. 5 
ocen, 

 4 i więcej godz/tydz 
- min. 6 ocen 

Dyrektor szkoły 
Kontrola dzienników 
raz na dwa miesiące 
obserwacje,  hospitacje

Relacje 
nauczyciel - 
uczeń, uczeń - 
uczeń 

Kulturalny wzajemny 
stosunek, przychylność, 
pomoc w rozwiązywaniu 
trudności 

Dyrektor, pedagog W różnych 
sytuacjach 
życia 
szkolnego: 

 lekcje, 
 imprezy 

szkolne, 
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 imprezy 
środowiskowe

 wycieczki 

Zachowanie się 
uczniów na 
uroczystościach 
szkolnych 

Kulturalna postawa, 
odpowiedzialność, 
zaangażowanie 

Opiekun SU, 
pedagog, 
nauczyciele

Podczas trwania 
uroczystości. 

Efektywna praca 
na zajęciach 
pozalekcyjnych 

Udział uczniów w 
konkursach, zawodach, 
uroczystościach, prezentacje
prac w szkole i poza nią 

Dyrektor szkoły cały rok 

Uroczystości 
szkolne – 
kalendarz szkoły
(załącznik 1)

 Wysoki poziom 
prezentacji 

 Właściwy wybór 
programu 
dostosowany dla 
uczniów szkoły 
podstawowej i 
gimnazjum

 Oprawa wizualna 
uroczystości 

 Oprawa muzyczna 
uroczystości 

 Współpraca z 
rodzicami 

 Zaangażowanie 
uczniów 

Dyrektor, 
nauczyciele opiekun
SU , 
Rada Rodziców

Podczas trwania 
uroczystości. 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

CEL WYMIAR TERMIN UWAGI 

Unowocześnienie 
pomieszczeń klas 

 zakup pomocy 
dydaktycznych 
wskazanych 
przez nauczyciela

według planu 
realizacji budżetu 
w ciągu roku 

w zakresie przydzielonych
środków pozyskanych od 
sponsorów, wygranych w 
konkursach, pozyskanych 
od rodziców 

Odnawianie i 
upiększanie klas 

 malowanie ścian 
 ukwiecanie 
 odnawianie 

mebli, 

w czasie ferii i 
wakacji 

z wykorzystaniem 
inwencji rodziców, 
nauczycieli i uczniów 

 ASPEKT KADROWY - DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 

 Plan doskonalenia zawodowego nauczyciela wg terminów 
 Ubieganie się o awans zawodowy: 

- wg terminów

 Plan WDN do końca września 
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systematyczne 
wymienianie 

 dodatkowe 
wyposażenie 

Remonty szkoły.

przebudowa strychu w 
„Starej szkole”

wakacje 2014 – 
2020 r.

po uwzględnieniu w 
budżecie

Modernizacja dachu oraz
docieplenie  budynku 
„Nowej Szkoły”

wakacje 2014-20 r
po uwzględnieniu w 
budżecie

Budowa sali 
gimnastycznej

2011 – 2020 r.
po uwzględnieniu w 
budżecie

Wymiana nawierzchni 
sztucznej trawy na 
boisku szkolnym

2018 - 2020 r.
po uwzględnieniu w 
budżecie
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